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Start schooljaar
De zomervakantie is bijna voorbij. Het nieuwe
schooljaar start komende maandag weer. Omdat
we nog steeds rekening moeten houden met de
richtlijnen van het RIVM kunnen we dit jaar niet
starten met een inloop. Wel zijn de leerkrachten
vanaf 8:15 uur op het schoolplein aanwezig en
zullen we daar om 8:30 uur het schooljaar daar
gezamenlijk beginnen.
De eerste weken staan in het teken van regels en afspraken maken, groepsvorming, leuke activiteiten en
opstarten van de lessen. Dit noemen we de Gouden Weken. Daarna zullen we met het eerste thema beginnen die
aansluit bij de kinderboekenweek: En toen?
We hebben er zin in om iedereen weer te zien.
Tot maandag!
Fokje, Barbara, Willianne, Douwina, Lianne, Tjenkje en Monique

Nieuwe leerlingen
Vanaf het begin van dit schooljaar mogen we twee nieuwe leerlingen verwelkomen. Marissa (zusje van Frouke) en
Bowe (broertje van Tije), welkom bij ons op school!

Tostidagen
Op de tosti dagen mogen de kinderen een boterham meenemen voor in
het tosti-ijzer. De tosti dagen zijn dit schooljaar als volgt:
Groep 1,2
Groep 3,4,5
Groep 6,7,8

maandag
vrijdag
woensdag

Gymnastiek
Op maandagmiddag en donderdagmiddag hebben de kinderen van groep 3 tot en met 8 gymnastiek. Alle
kinderen nemen hiervoor geschikte (sport)kleding en gymschoenen mee naar school in de gymtas van school. Aan

De Roede 48, 8539 SX Echtenerbrug – 0514- 541572
www.obstwaynien.nl – twaynien@gearhing.net

Nieuwsbrief
augustus 2020

het einde van de week nemen de kinderen de kleding weer mee naar huis, zodat deze in het weekend gewassen
kan worden.

Luizen
Op school mogen de hulpouders nog niet controleren op luizen bij de kinderen. Zouden jullie thuis uw eigen
kinderen willen controleren en bij de groepsleerkracht willen aangeven als er luizen gevonden worden. Bedankt
voor jullie hulp.

Veranderingen richtlijnen RIVM
Sinds 1 juli zijn de richtlijnen van het RIVM enigsinds verandert. Voor onze school verandert er vrij weinig. Wat er
wel verandert is dat ouders, vrijwilligers, stagiaires en andere externe volwassenen op afspraak weer in school
mogen, mits wij bijhouden wie er wanneer op school is. Wel moet daarbij rekening worden gehouden met de
afstand van 1,5 meter.
Hieronder nog even een herhaling van de afspraken:
- Wanneer de kinderen van groep 1 en 2 op school gebracht worden, blijven deze kinderen eerst op plein
aan de kant van de speeltoestellen. Dit kan vanaf 8:15 uur, via het hek bij de zandbak. De leerkracht is
dan op het plein aanwezig. Zou u afstand willen nemen van het toegangshek, zodra uw kind(eren) door de
leerkracht zijn ontvangen. Om 8:30 uur gaat de leerkracht met de kinderen naar binnen, daarna is het niet
meer mogelijk om kinderen te brengen, tenzij dit met de leerkracht is overlegd. De leerkracht zorgt er ’s
middags ook voor dat de kinderen weer veilig bij hun ouders komen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen tot 8:30 uur zelf kiezen of ze naar binnen gaan of buiten blijven.
- Ouders blijven buiten de school en het schoolplein en houden daar ook rekening met de afstand van 1,5
meter.
- Bij elke ingang van school komt een desinfectiezuil.
- In de klas is speciale desinfecterende gel aanwezig.
- Wanneer een kind jarig is, mag er getrakteerd worden in de eigen groep, maar alleen op voorverpakte
etenswaren.
- Als u vragen heeft als ouders, graag zo veel mogelijk via de telefoon of mail.
- Met betrekking tot de ziekteverschijnselen bij het kind of gezinsleden volgen wij de richtlijnen van het
RIVM. Bij twijfel kunt u contact opnemen met school.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid
Omdat wij ons kunnen voorstellen dat leuk is om even in school te kijken, willen wij proberen om een afsluiting
van het eerste thema zo te organiseren dat alle ouders even in school kunnen kijken. Wanneer het zover is, zullen
wij u hierover verder informeren.
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Leerkrachten
Nog even een herhaling van de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen:
Groep 1 en 2:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
ochtend
juf Barbara
juf Fokje
juf Fokje
juf Fokje
juf Barbara
middag
juf Barbara
juf Fokje
juf Fokje
juf Fokje
De uren die juf Barbara nu bij ons op school staat ingepland zijn niet volledig voor onze school. Een gedeelte van
deze uren zijn voor ons gehele onderwijsteam. Het zal voorkomen dat juf Barbara op een maandag
ochtend/middag of vrijdagochtend niet bij ons op school aanwezig is, omdat ze binnen het onderwijsteam dan
andere taken uitvoert. Deze ochtend/middag zal anders ingevuld worden doordat de groepen gecombineerd
worden. Het is voor de kinderen wel heel fijn dat dit niet structureel hoeft. Daar zijn we heel blij om.
Groep 3, 4 en 5
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
ochtend
juf Lianne
juf Lianne
juf Lianne
juf Lianne
juf Lianne
middag
juf Lianne
juf Lianne
juf Lianne
juf Lianne
juf Lianne
Juf Willianne is voor extra ondersteuning aanwezig in deze groep. Daarnaast werkt ze ook op OBS De Wynbrekker
in Oosterzee. Hieronder staan de tijden dat juf Willianne bij ons op school aanwezig is.
Dinsdag: 8.30 – 12.00 uur
Woensdag: 8.30 – 10.30 uur
Donderdag: 8.30 – 12.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 10.30 uur
Groep 6, 7 en 8
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
ochtend
Juf Douwina
juf Lianne
juf Douwina
juf Douwina
juf Douwina
middag
juf Douwina
juf Lianne
juf Douwina
juf Douwina
juf Douwina
Juf Douwina begint op maandag en donderdag om 9.00 uur. En deze groepen hebben op dinsdagochtend om 8.30
uur godsdienstles van juf Sietske.

De leerkracht zijn op de volgende emailadressen bereikbaar:
juf Douwina
douwina.de.bos@gearhing.net
juf Lianne
lianne.bosma@gearhing.net
juf Willianne
willianne.schram@gearhing.net
juf Fokje
fokje.jonkman@gearhing.net
juf Barbara
barbara.wielders@gearhing.net (dit emailadres is vanaf volgende week actief)
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Vakantierooster 2019-2020
Hieronder vindt u het vakantie-rooster voor het komende schooljaar. Naast deze onderstaande dagen zijn er nog
een paar dagen over, die wij als team nog moeten plannen. Deze ontvangt u zo spoedig mogelijk.
Herfstvakantie

maandag 12 oktober

t/m

vrijdag 16 oktober

Kerstvakantie

maandag 21 december

t/m

Vrijdag 1 januari

Voorjaarsvakantie

maandag 22 februari

t/m

vrijdag 26 februari

Goede vrijdag en Pasen

vrijdag 2 april

en

maandag 5 april

Koningsdag

dinsdag 27 april

Meivakantie

maandag 3 mei

t/m

vrijdag 14 mei

Pinksteren

maandag 24 mei

Zomervakantie

maandag 12 juli

t/m

vrijdag 20 augustus

Uit de jaarkalender
17 augustus
30 september tot 9 oktober
12 tot 16 oktober

Start schooljaar 2019-2020
Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Gevraagd…
Voor onze expositie ‘En kijk wat ik toen deed!’ in ons museum zijn we op
zoek naar beeldmateriaal van de afgelopen zomervakantie. Zouden alle
kinderen aanstaande maandag één foto mee willen nemen. De
medewerkers van het museum danken u! Na afloop van de exposite zal de
foto er gearchiveerd worden in hun eigen verhalenmap.
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